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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
“THE SCHOOL OF BACK TO SCHOOL”

1.

Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei promoţionale “THE SCHOOL OF BACK TO SCHOOL” este SC
ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL, sediu social: Mun. Iasi, Str.Palas nr 7 A, CL A1, etaj 2
A.b-28, jud Iasi, nr. înreg. reg. comerțului: J22/488/2017, cod fiscal: RO37160477, contul
RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la BCR Iași, Punct de lucru Cluj-Napoca, Str.
Al. Vaida Voevod nr.53B, spatiu ATD, reprezentată prin Emilian-Gabriel Grosu –
Administrator, denumită în continuare Organizator.
2.

Premii instant:


500 borsete



22 jocuri kendama Sweets Kendama



34 căști on-ear cu microfon Beats EP



1144 doze Sprite 0,33L

Premiile anterior menționate vor fi acordate in limita stocului disponibil, 100 de premii
instant/zi, către primii 100 de clienți care fac cumpărături de minimum 100 de lei şi se
înscriu în concurs.
Un client poate primi un singur premiu instant pe zi, indiferent de valoarea
cumulată a bonurilor de cumpărături. Daca un client se inscrie sau incearca sa se
inscrie de 2 ori intr-o zi, acesta va fi descalificat automat si nu va mai participa la
extragere in ziua respectiva.

ATENTIE!
Premiile se vor reporta de la o zi la urmatoarea, pe perioada campaniei, in cazul in
care stocul zilnic de premii nu se epuizeaza.
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STOC PREMII
CĂȘTI AUDIO
DOZĂ SPRITE 0,33L
BEATS

CANTITATE

BORSETĂ

SWEETS
KENDAMA

01.09.2017

29

1

2

68

100

02.09.2017

29

1

2

68

100

03.09.2017

29

1

2

68

100

04.09.2017

29

1

2

68

100

05.09.2017

29

1

2

68

100

06.09.2017

29

1

2

68

100

07.09.2017

29

1

2

68

100

08.09.2017

29

1

2

68

100

09.09.2017

29

1

2

68

100

10.09.2017

29

1

2

68

100

11.09.2017

30

1

2

67

100

12.09.2017

30

1

2

67

100

13.09.2017

30

2

2

66

100

14.09.2017

30

2

2

66

100

15.09.2017

30

2

2

66

100

16.09.2017

30

2

2

66

100

17.09.2017

30

2

2

66

100

TOTAL

500

22

34

1144

1700

TOTAL ZI

Zilnic, un client poate participa la campanie o singura data. La această campanie
pot participa doar persoanele fizice.
Nu au voie să participe angajatii şi proprietarii magazinelor, angajaţii Iulius Mall şi toţi cei
implicaţi în organizarea acesteia. Daca aceste persoane participă, inscrierea lor va fi
invalidata.
Toate materialele rezultate în urma campaniei devin proprietatea Iulius Mall cu toate
drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare informaţii conţinute).
Regulamentul de participare autentificat este disponibil pentru consultare , în mod
gratuit,

oricărui

solicitant,

la

Centrul

Informational

Iulius

Mall

sau

pe

www.iuliusmall.com/cluj.
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Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii decât dacă acest lucru este specificat în
mod expres şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.
Revendicarea premiului va fi consemnată prin încheierea unui proces verbal între
Câştigător şi Organizator, la momentul acceptarii premiului.
Ridicarea premiilor se va face doar pe baza buletinului de identitate si a dovezii platii
impozitului pe premiu (cand e cazul de a se plati acest impozit).
Castigatorul desemnat are obligatia de a plăti impozitul prevăzut de lege pentru premiul
câștigat, conform art. 7. Acesta va plăti acest impozit in termen de 14 zile de la
comunicarea câștigării premiului în una din modalitățile prevăzute în prezentul
regulament. Plata impozitului este o condiție esențială pentru acordarea și ridicarea
premiului. Impozitul se plătește direct la Organizatorul acestei campanii. In lipsa dovezii
plății impozitului în termenul prevăzut în prezentul articol, Câștigătorul își asumă situația
de “renunțare expresă” la premiu.
Ridicarea premiilor se va face doar pe baza buletinului de identitate și a dovezii plății
impozitului pe premiu (când e cazul de a se plăti acest impozit conform art. 7 al
prezentului Regulament).
Urmatoarele situații vor reprezenta situații de „renunțare expresă” la premiu:


refuzul scris al câștigătorului desemnat



nerevendicarea premiului în termen de 14 zile calendaristice de la data comunicării
câștigării premiului în una din modalitățile prevăzute în prezentul regulament



neachitarea impozitului aferent premiului (când acesta e obligatoriu conform legii)
în termen de 14 zile de la data comunicării căștigării premiului în una din
modalitățile prevăzute în prezentul regulament

În caz de „renunțare expresă”, câştigătorul desemnat va pierde dreptul de atribuire a
premiului. In această situație, câștigătorul desemnat recunoaște, acceptă și își însușește
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faptul că nu va avea posibilitatea de a contesta refuzul de înmânare a premiului de către
organizatorul campaniei și că premiul se va acorda unui alt câștigător, desemnat conform
art.2 al prezentului regulament.
Valoarea totala a premiilor din cadrul campaniei este de 22.652,79 lei (TVA inclus).
Valoarea comercială totală a premiilor de tip borsetă oferite în cadrul campaniei este de
16.386,30 lei (TVA inclus). Valoarea individuala a acestui tip de premiu este 32,77 lei
(TVA inclus).
Valoarea comercială totală a premiilor de tip Sweets Kendama, oferite în cadrul
campaniei, este de 2.652,83 lei (TVA inclus). Valoarea individuala a acestui tip de
premiu este 120,58 lei (TVA inclus).
Valoarea comercială totală a premiilor de tip Căști audio Beats EP, oferite în cadrul
campaniei, este de 1.325,66 lei (TVA inclus). Valoarea individuala a acestui tip de
premiu este 389,90 lei (TVA inclus).
Valoarea comercială totală a premiilor de tip doză Sprite 0,33L, oferite în cadrul
campaniei, este de 2.288 lei (TVA inclus). Valoarea individuala a acestui tip de premiu
este 2 lei (TVA inclus).

3.

Perioada de desfăşurare a campaniei

Campania va începe în data de 1 septembrie 2017, ora 10.00 şi se va desfasura până în
data de 17 septembrie 2017, ora 22.00, conform prezentului regulament.

4.

Dreptul de participare

La campania promotionala “THE SCHOOL OF BACK TO SCHOOL” participa numai
persoanele fizice, indiferent de sex.
Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajaţii S.C.
ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., angajaţii firmelor din Iulius Mall Cluj, angajaţii
firmelor implicate în organizarea acestei promoţii, precum şi membrii familiilor acestora.
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Participarea la această campanie promoţională reprezintă acceptarea și însușirea
tuturor prevederilor prezentului regulament.

5.

Mecanismul Campaniei

Pentru a participa la această campanie trebuie


Să cumperi din orice magazin Iulius Mall Cluj, in perioada 1 – 17 septembrie 2017
până cumulezi 100 Lei (bonurile de la magazine diferite se cumulează pe perioada
campaniei)



Să ceri bonul fiscal de la magazin



Să mergi la Centrul Info (parter, Iulius Mall) sau la echipa de sampling Iulius Mall
cu bonurile fiscale pentru a te inscrie in campanie.



Pentru a se putea inscrie in campanie, fiecare concurent va trebui sa furnizeze
echipei de sampling urmatoarele date de identificare: telefon, nume, prenume,
sex, data nasterii, e-mail, oras, adresa, valoare cumparaturi, numar bon, data
bon fiscal.



După introducerea datelor de identificare, participantul va fi introdus in sistem si va
primi, prin SMS, la numarul de telefon comunicat echipei de sampling, un cod unic
care valideaza faptul ca inscrierea s-a realizat cu succes.



Participantul va comunica echipei de sampling codul unic primit prin SMS.
Codul va fi introdus in aplicatie, iar dupa validarea acestuia, softul va extrage in
mod automat si aleatoriu unul din cele 100 de premii din stocul zilnic.



In cazul in care stocul de premii din ziua respectiva a fost epuizat, participantul
poate reveni intr-o alta zi din perioada campaniei, cu conditia sa nu fi introdus
si/sau validat codul unic in sistem.



O persoană poate primi în aceeaşi zi maximun 1 premiu, indiferent de
cuantumul cumpărăturilor făcute.
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Dacă, din motive tehnice ce țin exclusiv de defectarea softului, participantul nu se poate
inscrie in concurs, el va putea să revina imediat după remedierea defectiunii.

Regulamentul de participare autentificat este disponibil pe durata campaniei, la Centrul
Informational Iulius Mall si pe www.iuliusmall.com/cluj, în mod gratuit, oricărui solicitant.
La această campanie nu au voie să participe angajatii şi proprietarii magazinelor, angajaţii
Iulius Mall şi toţi cei implicaţi în organizarea acesteia.
Toate materialele rezultate în urma tombolei devin proprietatea Iulius Mall cu toate
drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare informaţii conţinute).

6.

Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de
identificare (telefon, nume, prenume, data nasterii, e-mail, localitate si adresa din actul de
identitate) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod
gratuit, pentru activităţi publicitare (TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor) sau
în alte campanii promoţionale organizate de S.C. Attrius Developments S.R.L. De
asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de
promovare a prezentei campanii, precum şi să primească obiecte promoţionale sau
informaţii prin poştă, telefon, SMS au alte mijloace de comunicare.
Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea
nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. Attrius
Developments S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001.
Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu
regulamentul Campaniei şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de
date a S.C. Attrius Developments S.R.L..
Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de
informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de
comunicare) cu privire la promoţiile S.C. Attrius Developments S.R.L. sau alte acţiuni de
marketing desfăşurate în viitor de către S.C. Attrius Developments S.R.L.
6

Str. Palas, nr. 7A, Clădirea A1, et. 2,
biroul A.B-28, Iași - România

T +40 232 208 800 (825) | F +40 232 211 821
E office@attrius.ro
www.attrius.r0

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa
Iulius Mall Cluj, Str. Al. Vaida-Voievod 53 B, în atenţia Departamentului Marketing.
La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare:
a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod
gratuit, pentru o solicitare pe an;
b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod
gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001
privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
liberă circulaţie a acestor date.
c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
7. Taxe şi impozite
Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatori prezentului concurs se calculează
potrivit Codului Fiscal.
Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei
este in sarcina exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca
in termen de 14 zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct
Organizatorului contravaloarea impozitului stabillit conform prevederilor Codului Fiscal.
Neachitarea impozitului de către câştigători în termenul anterior menţionat reprezintă o
situatie de renunţare expresa a acestora la premiul castigat.
Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va suporta
de către societatea organizatoare.

8. Regulamentul Oficial
Regulamentul de participare autentificat este disponibil în copie, în mod gratuit, oricărui
solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Info Point din Iulius Mall Cluj, Str.
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Al. Vaida-Voevod, 53B, pe perioada campaniei, în zilele de luni până duminică, între orele
10.00 - 22.00, precum si pe site-ul www.iuliusmall.com/cluj.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul de participare la
campanie, ulterior anunțării publicului.

9. Soluţionarea litigiilor
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie,
acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe
cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor
competente române.
10. Încetarea campaniei
Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie
Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de
voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

31.08.2017

Sorin Guttman
Shopping Center Manager Iulius Mall Cluj
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